
Viet�ārdu dat�bāzes publiskā versija tīmeklī: h! "://viet�ardi.lgia.gov.lv (vai arī meklētājā ievadot vārdus “Viet�ārdu dat�bāze”).
Viet�ārdu dat�bāzes apraksts at$odams LĢIA Pakalpojumu mājaslapā (h! "://map.lgia.gov.lv), sadaļā „Viet�ārdi”.

Lat�ijas Ģeotelpiskās infor'ācijas aģent+ra (LĢIA)
Kar-og$āfi jas depar-amenta

TOPONĪMIKAS LABORATORIJA
Ojāra Vācieša ielā 43, Rīgā, LV-1004

e-pasts: vdbinfo@lgia.gov.lv
Tālr. mob. 29449690 

Toponīmikas laboratorijas speciālisti sniedz kon-
sultācijas par viet�ārdiem un tiem atbilstošajiem 
ģeog$āfi skajiem objektiem.

v i e t u  v ā r d i  c e ļ u  r ā d a

RĪGA 3456

Zvār-es iezis

V I E T V Ā R D I  =  Ģ E O G R Ā F I S K I E  N O S A U K U M I  =  T O P O N Ī M I

Viet�ārdu dat�bāzē tiek uzt�rētas ziņas par Lat�ijas, kā arī kaimiņvalst� 
pierobežas viet�ārdiem un tiem atbilstošajiem ģeog$āfi skajiem objektiem – gan 

dabas, gan cilvēku veidotiem



171 tūkstotis viet�ārdu, kas a� iecas uz 127 t!kstošiem ģeog#āfi sko objekt% (2019. g. 1. aug%sta dati).
Pamatinfor&ācija par kat#% viet�ārdu: pamat'osaukums; citi šī objekta nosaukumi, ja tādi ir (kā ofi ciālie, tā neofi ciālie); 

ģeog#āfi skā objekta veids (ciems, upe, mežs u� .) un tā stāvoklis (pastāv, nepastāv u� .); administ#atīvi teritoriālā piederība 
(pagasts, pilsēta, novads); at#ašanās vieta (koordinātas un iespēja apskatīt kar-ē).  Papildu infor&ācija: ziņu avots (dati no 
kar-ēm, literat!ras, teicēju stāstītais u. c.); plašāks apraksts, t. sk. teikas, nostāsti u. c. 

Infor&ācijas atlasīšana no Viet�ārdu dat%bāzes pilnās versijas un dat% kopu sagatavošana elekt#oniskā veidā pēc 
pasūtītāja pieprasījuma, kā arī dat% abonēšana u. c.

ģeogrāfi sko nosaukumu skaits pa objektu veidiem
01.08.2019. Kopā: 170 809 ģeogrāfi skie nosaukumi

hidroorogrāfi skie 
objekti

1 927 (1 %)

kapsētas
3 695(2 %)

meži
4 148 (2 %)

pārējie
560 (0 %)

pļavas
2 441 (1 %)

purvi
4 762 (3 %)

apdzīvotās vietas
112 934 (66 %)

administratīvi teritoriālā 
iedalījuma objekti

1 900 (1 %)

ražošanas vai 
sabiedriskie 

objekti
3 053 (2 %)

reljefa formas
8 397 (5%)

teritorijas
3 709 (2 %)ūdeņi

23 283 (14 %)

Vietvārdu datubāzes saturs

Publiskā versija bez maksas piedāvā: dat% atlasi visdažādākajos veidos – pēc at#ašanās vietas, 
objekta veida, nosaukuma daļas, nosaukuma stat%sa (ir vai nav ofi ciāls). Ieg!tos rezultāt%s var apskatīt, 
lejuplādēt vai izdr%kāt, tā ieg!stot dažādas dat% kopas, piemēram, ezeri kādā pagastā; visi objekti kur% 
nosaukums sat%r, piemēram, “maize“ vai kur% nosaukuma stat%ss ir “ofi ciāls”. Noklikšķinot uz “Skatīt”, 
ieg!st vairāk ziņu par interesējošo objekt%, kā arī iespēju to aplūkot dažāda mēroga kar-ēs (poga 
“At#ašanās vieta kar-ē”      ). Noklikšķinot pog% “Skatīt karšu pārlūkā”, at�eras Lat�ijas Ģeotelpiskās 
infor&ācijas aģent!ras Karšu pārlūks.

Viet�ārdu dat%bāzes lietot'ē pieejami jēdzienu skaidrojumi, kā arī saites uz nor&atīvajiem ak-
tiem un ieteikumiem viet�ārdu jomā, cit% valst% viet�ārdu dat%bāzēm, kā arī mācību un metodiskajiem 
materiāliem.

Vietvārdu datubāzes publiskā versija

Citi pakalpojumi vietvārdu informācijas sagatavošanā

Viet�ārdu katalog% un vārdnīcu sagatavošana.

Vietvārdu datubāzes uzdevums

Nodrošināt valsts kar-og#āfi ju, kā arī valsts un pašvaldību 
instit!cijas un sabiedrību ar viet�ārdiem.


